
PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 030/2022 
RAZÃO SOCIAL: Bruno do Nascimento Eventos Viagens e Turismo ME -
CNPJ nº 13.778.389/0001-42
ENDEREÇO COMPLETO: SCES Trecho 1 conjunto 3 lotes 5/6, Asa Sul,
Brasília-DF CEP: 70.200-001 E-MAIL: brunoatleta@gmail.com

À SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Endereço:  SBN Quadra  02
Bloco C - Edifício Phenícia, térreo - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 – DF Apresentamos proposta de
PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico n.º 30/2022-
SUAG/SEE-DF, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente. Declaramos que concordamos com
todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos. Nossa cotação para entrega dos materiais
e/ou equipamentos são conforme abaixo: 

RECURSOS HUMANOS

Item Descrição Especificação
Unidad

e
Quanti
dade

Valor
unitário

Valor total

1
Coordenador
de logística

Coordenador  de  logística.
Profissional responsável por coordenar
o  conjunto  de  itens  relacionados  ao
evento,  recebimento  e
entregas  de  materiais,  organização  de
espaços,  carga  e  descarga,  dentre
outros.  Deverá  se  apresentar  2  horas
antes do início do evento

Diária
de 10
horas

1
R$

216,00
R$ 216,00

3
Técnico de
iluminação

Técnico  de
iluminação  Profissional  tecnicamente
capacitado  para  serviço,  montagem  e
instalação  de  equipamentos  de  luz,
operação  de  serviços  e
equipamentos  de  luz/iluminação.
Preparado  para
instalação  e  manuseio.  Deverá  se
apresentar 02 horas antes do início do
evento.

Diária
de 10
horas

1
R$

105,00
R$ 105,00

4

Técnico de
Equipamento

s
audiovisuais

e som

Técnico  de
Equipamentos
audiovisuais  e  som.
Profissional  devidamente
capacitado  para
realização  de  montagem,
desmontagem  e
manutenção  de  aparelhos
audiovisuais,  computadores  e  demais
aparelhos eletrônicos a serem utilizados

Diária
de 10
horas

3
R$

193,33

R$ 579,99



durante  os  eventos.
O  serviço  deverá  ser  executado  por
profissional  com  experiência,  o  qual
será  responsável
por  toda
sonorização  do  evento.  01  (um)
operador por dia de evento.

6 Brigadista

Brigadista para o período diurno, sendo
profissionais  com qualificação  técnica
comprovada e capacitados para atuar na
prevenção, abandono de área, combate
a princípio de incêndio e prestação de
primeiros  socorros.  Atender  com
presteza  ao  alarme  de  incêndio,
investigar possíveis sinais de princípio
de  incêndio,  combater  o  fogo  no  seu
início  com  recursos
apropriados,  retirar  pessoas
rapidamente  em  caso  de  incêndio  ou
pânico,  relatar  imediatamente
irregularidades e riscos encontrados em
inspeções,  acionar  o  Corpo  de
Bombeiros  quando  necessário
prestando todo apoio de acordo com as
normas  técnicas  e
regulamentações,  devidamente
uniformizados,
munidos de rádio e  dos equipamentos
necessários  ao
desempenho de suas funções. A cotação
para esse item deverá ser para dupla. 4
(quatro) brigadistas por dia de evento.

Diária 12
R$

166,58
R$

1.998,96

7
Auxiliar de

Serviços
Gerais

Serviços de limpeza e conservação -
serviços  com  profissionais
treinados,
capacitados  e  uniformizados  para
execução  dos  serviços  de  limpeza  e
conservação,  com  honorários
compativeis  com  o  piso  sindical  da
categoria,  incluindo todo o  material  e
equipamentos
necessários.
Servidores  ficarão  encarregados,
durante a realização e após a realização
do evento, pela limpeza dos banheiros e
das  demais  áreas
comuns  do  local.  Fornecer  e  colocar
papel  higiênico,  sabonete  cremoso  de
boa  qualidade,  papel  toalha  de  boa

Diária 12
R$

116,66
R$

1399,92



qualidade (sempre que necessário). No
serviço deverá  estar  incluído todos os
recursos  humanos  e  materiais
adequados  para  atender  a
quantidade  de
pessoas e o tamanho do espaço locado.
4 (quatro) pessoas por dia de evento.

8
Segurança

diurno

Profissional
capacitado,  de  empresa
devidamente
cadastrada  na  Polícia  Federal  e  na
Secretaria  de  Segurança  Pública  do
Estado,Município e/ou Distrito Federal,
portando  aparelho  celular,  trajando
uniforme. Deverá percorrer a área sob
sua responsabilidade, atentando-se para
eventuais
anormalidades;
interferir,  quando  necessário,  tomando
as  providências
necessárias; vigiar a entrada e saída das
pessoas do local do evento, observando
as atitudes que lhe pareçam suspeitas,
para  tomar  medidas  necessárias  à
preservação;  tomar  as  medidas
repressivas
necessárias  a  cada  caso,  baseando-se
nas  circunstâncias  observadas,  para
evitar  danos;
executar  ronda  diurna  nas
dependências do evento, verificando se
portas, janelas, portões e outras vias de
acesso de acordo com o planejado pelo
evento,  examinando  as  instalações
hidráulicas  e
elétricas  e
constatando
irregularidades,  a fim de possibilitar  a
tomada  de  providências
necessárias,
evitando  roubos  e  prevenindo
incêndios  e  outros  danos;  controlar  a
movimentação  depessoas,  veículos  e
materiais;  atender  os  participantes,
identificando-os  e  encaminhando-os
aos  setores  procurados,  bem  como
outras  atividades
pertinentes  às  funções.
02  (dois)

Diária 4
R$

149,75

R$ 599,00



profissionais por dia de evento.

9
Segurança

noturno

Profissional
capacitado,  de  empresa
devidamente
cadastrada  na  Polícia  Federal  e  na
Secretaria  de  Segurança  Pública  do
Estado,
Município  e/ou  Distrito  Federal,
portando  aparelho  celular,  trajando
uniforme. Deverá percorrer a área sob
sua responsabilidade, atentando-se para
eventuais
anormalidades;
interferir,  quando  necessário,  tomando
as  providências
necessárias; vigiar a entrada e saída das
pessoas do local do evento, observando
as atitudes que lhe pareçam suspeitas,
para  tomar  medidas  necessárias  à
preservação;  tomar  as  medidas
repressivas
necessárias  a  cada  caso,  baseando-se
nas  circunstâncias  observadas,
paraevitar  danos;
executar  ronda
noturna  nas  dependências  do  evento,
verificando se portas, janelas, portões e
outras vias de acesso de acordo com o
planejado pelo  evento,  examinando as
instalações  hidráulicas  e
elétricas  e
constatando
irregularidades,  a fim de possibilitar  a
tomada  de  providências
necessárias,
evitando  roubos  e  prevenindo
incêndios  e  outros  danos;  controlar  a
movimentação  de  pessoas,  veículos  e
materiais;  atender  os  participantes,
identificando-os  e  encaminhando-os
aos  setores  procurados,  bem  como
outras  atividades
pertinentes  às  funções.
02  (dois)
profissionais por noite de evento.

Diária 4
R$

150,00
R$ 600,00

18 Sonorização

Mesa  de  som  pré-  amplificada,  32
canais Digital com controle de saída de
efeitos  por  canal,  Rack virtual  com 4
processadores  de  Efeito  e  8

Diária 3
R$

483,33
R$

1449,99



equalizadores
gráficos  com  31
bandas  padrão  por  canal,  processador
de  efeitos  com  até
100  multi-efeitos  incluindo  reverb,
Caixas  de  som  acústicas  com
resposta de frequência entre 60HZ e 20
HZ,  em
quantidade  compativel  para  a
realização  de  evento  com  até  544
crianças  e  adultos  por  período,
disposição  em  arranjo  vertical,  em
guias  de  onda  cilíndrica,  Caixas
acústicas  dedicadas  a  faixa  de
subgraves que compreendem de 20 a 60
KHz; Sistema de caixas acústicas com
sistema
informatizado  de  alinhamento;
Amplificador  ePeriféricos  Potência
mínima  para  este  item  4.000  Wats
RMS.  Todo  o  cabeamento
necessário  para  o  perfeito
funcionamento  do  sistema  de
sonorização.

19 Computador

Computador  com  as  seguintes
configurações  mínimas:
processador  i5,  HD  500GB,  8GB
de  RAM,  monitor  de  20”,  mouse,
teclado  com  controle  de  volume,
multimídia  (webcam  e  microfones
embutido,  alto-  falantes  integrados),
placa de rede 1Gbp, com material para
instalação  (cabos,  réguas  e  tomadas),
sistema  operacional  instalado  e
atualizado  (MS  Windows  10  e  MS
Office atualizados)

Diária 1 R$ 39,00 R$ 39,00

20
Distribuidor
de áudio e

vídeo

Distribuidor  de  áudio  e  vídeo  estéreo
10 saídas.

Diária 1
R$ 9,99 R$ 9,99

21
Distribuir

VGA/HDMI
Distribuir
VGA/HDMI e áudio 4 saídas.

Diária 1 R$ 9,99 R$ 9,99

22 Estabilizador

Estabilizador.
Configuração
mínima:  4  saídas
110/220, 600 VA

Diária 1 R$ 17,80 R$ 17,80

24 Link de dados
Link de dados de no mínimo 50Mpbs
dedicado  Full  duplex,  99%  de  SLA

Diária 1
R$

900,00
R$ 900,00



Uptime.

25
Modo de

corte

Modo  de  corte  -  4  canais  Mixer
analógico  Visão;  S-  Vídeo;
Componente YUV / S-Vídeo (Y / C) 2
saídas  de  Vídeo  Composto,  1
Estéreo (não balanceado)  Saída;  Quad
View  saída  de  vídeo;  Tally  Exibição;
visualização  de  saída;  Suave
Controle  T-bar  Synchro  canal  Dual
quadro TBC 04:02:02; saída Tally Luz.

Diária 1 R$ 70,00 R$ 70,00

32
Roteador Wi-

Fi

Roteador  Wi-Fi  -  garantindo  total
acesso  à  internet,  padrão  802.11
b/e/n/ac, com velocidade mínima de 1
Gbps.

Diária 1 R$ 52,50 R$ 52,50

34
Tela de

projeção
Tela de projeção (2m x 3m, com tripė). Diária 1 R$ 42,00 R$ 42,00

37
Serviço

de fotografia
digital

Diária  de  fotógrafo,  equipamento
digital,  material  entregue  em  formato
digital,  emalta  resolução  e  em
configuração  compativel  para  futura
impressão.
01 (um) profissional por dia de evento.

Diária 2
R$

299,50
R$ 599,00

39 Balcão

Balcão  de
credenciamento:  em  madeira  pintada
com  acabamento  em  pintura
automotiva  (cor  branca),  com  piso
elevado  para
passagem  de
instalações  dos  equipamentos
necessários,  com  prateleira  interna,
altura aproximada de 100cm e 150cm
de largura, com portas com chaves.

Diária 1 R$ 82,50 R$ 82,50

42 Mesa
Mesa plástica em formato quadrada em
PVC.  10  (dez)  unidade  por  dia  de
evento.

Diária 20
R$ 4,45 R$ 89,00

43 Mesa infantil

Mesa  plástica  infantil  em  formato
quadrada  em  PVC.
32 (trinta e duas) unidades por dia de
evento.

Diária 64 R$ 6,48 R$ 414,72

44 Tatame
Tatame  EVA,  placas  de  1mx1m  com
3cm  de  largura.
10 (dez) unidades por dia de evento.

Diária 20 R$ 0,42 R$ 8,40

45 Lixeira
Lixeira com tampa e pedal, capacidade
de  100  litros.  No  preço  deverá  estar
incluso  saco  de  lixo.

Diária 15
R$ 9,93 R$ 148,95



5 (cinco) unidades por dia de evento.

46 Mesa
Mesa bistrô com 4 banquetas altas com
encosto  de  apoio  mesas  cromadas  em
vidro.

Diária 1
R$

120,00
R$ 120,00

47 Poltrona

Poltrona  com
estrutura  em  madeira,  revestida  com
espuma de poliuretano, manta acrílica e
acabamento  em  couro  sintético  ou
tecido (cor que a contratante escolher).

Diária 1 R$ 50,00 R$ 50,00

48 Poltrona
Poltrona Talk Show - modelos devem
ser aprovados pelo demandante.

Diária 1
R$

180,00
R$ 180,00

56 Kit lanche

Kit lanche contendo: 01 caixa de suco
200 ml sabor uva, 01 fruta higienizada
(maçã),  01  bolinho  de  30g  sabor
laranja,  01  biscoito  salgado  sabor
original  144g.  Cada kit  lanche  deverá
vir ensacado em plástico transparente e
ser  fornecido  fechado.  Serão  544
(quinhentos  e  quarenta  e  quatro)  kits
lanche por dia de evento. 

kit 1088 R$ 11,93 R$ 12.979,84

Valor total R$ 17.913,68

1.Declaramos, ainda, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente,
fazem parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo,
impostos,  seguro,  taxas,  ou  quaisquer  outros  que  possam incidir  sobre  gastos  da  empresa,  sem quaisquer
acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
2.O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sessão de abertura
da licitação.
3.Será  cumprido  o  fornecimento  de  acordo  com a  especificação  da  proposta  e  com o  edital,  a  partir  da
assinatura do contrato; 
4.  Caso  nos  seja  adjudicado  o  objeto  da  licitação,  comprometemo-nos  a  assinar  o  contrato  no  prazo
determinado no documento de convocação e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: Bruno do Nascimento Eventos Viagens e Turismo ME 
CNPJ/MF: 13.778.389/0001-42 
Endereço: SCES Trecho 1 conjunto 3 lotes 5/6 Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70.200 001 
Tel/Fax: (61) 3443-2143 / (61) 9 9999-4360 / (61) 9 9615-8991 
Banco:  BRB – Banco Regional de Brasília 070
Agência: 204
Conta Corrente: 029758-2

5.Apresento garantia conforme estabelecido no Anexo I do edital.  
6. DECLARAMOS AINDA QUE, ATENDEMOS OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
previstos no art. 7º da Lei distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa bens:



 a) constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas –ABNT;
 b) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
c) que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos 
nacionais ou internacionais;
d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor volume
possível;
e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água; 
f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem 
economia no consumo de recursos naturais; 
g) que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais; 
h) que possuam certificação de procedência de produtos. 

Brasília-DF, 27 de setembro de 2022

BRUNO NASCIMENTO
Bruno do Nascimento Eventos Viagens e Turismo ME

– 13.778.389/0001-42
SCES Trecho 1 conjunto 3 lotes 5/6 CEP: 70.200-001

Fones: (61) 3443-2143 / (61) 9 9999-4360 /
(61) 9 9615-8991


